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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 
Odbor správní a živnostenský  

Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460  59  Liberec 1 

 
 

 

      Pan 

      Jan Látka roč. 1969 
      Na Skřivanech 64 

      Liberec XV - Starý Harcov 
      460 15 Liberec 15 

 
 

 

ROZHODNUTÍ: 

 
           Magistrát města Liberec, odbor správní - ohlašovna jako příslušný správní orgán (dále 

jen správní orgán) v souladu s ust. § 68 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád); [účastník řízení má v řízení postavení účastníka 
podle § 27 odst. 1 správního řádu], po spolehlivém zjištění stavu věci takto:  

           Podle ust. § 12 odst. 1 písm.b) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o evidenci 

obyvatel) se z moci úřední 

ruší 

údaj o místu trvalého pobytu 
  
pana Jana Látky nar.  1969  na adrese Liberec, Liberec XV - Starý Harcov, Na 

Skřivanech 64. 

 

          Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení 

trvalého pobytu jmenovaného místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny Magistrátu 

města Liberec - Liberec, Liberec I – Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1. 

 

Odůvodnění: 
     

         Správní odbor Magistrátu města Liberec, oddělení dokladů a evidence obyvatel 

z moci úřední dle § 46 odst. 1 (správního řádu) zahájil dne 29. prosince 2015 správní řízení ve 
věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Jana Látky nar.  1969, na adrese Liberec, 
Liberec XV - Starý Harcov, Na Skřivanech 64. Tato adresa je v informačním systému 

uvedena jako údaj o místu jeho  trvalého pobytu.  

 

 

 

Sp. zn. / číslo jednací V Liberci dne:  29.1.2015 
SPEO/7170/464/228042/15/Pod. - 3 Do vl. rukou jen adresátovi 

Vyřizuje Bc. Zdeňka Podhůrská /  485243715 Vypraveno dne:  
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           V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byl o zahájení řízení vyrozuměn účastník 

řízení a současně byl vyzván, aby ve stanoveném termínu uplatnil svá procesní práva 
a označil na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti. Oznámení o zahájení správního řízení si pan Jan Látka na 
adrese Liberec, Liberec XXV - Vesec, Nad Tratí 211 nepřevzal, veřejnou vyhláškou byla 
písemnost doručena dne 29 prosince 2014.  Účastník řízení svých procesních práv nevyužil.  

 
           V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkovi řízení 

možnost, aby se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí i 
ke způsobu jeho zjištění, popřípadě, aby navrhl jeho doplnění. Účastník řízení svých 
procesních práv nevyužil. 

 
          Ust. § 12 odst. 1 písm. b) zák. o evidenci obyvatel mimo jiné stanoví: "Ohlašovna 

rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu byl-li objekt, na jehož adrese je občan 
hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů 
nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení ". 

Ust. § 10 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel stanoví:  „Z přihlášení občana k trvalému 
pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi 

nemovitosti.“  
 
            Dle výše citovaného ust. § 12 odst. 1 písm.b) zák. o evidenci obyvatel lze zrušit údaj 

o místu trvalého pobytu za předpokladu splnění podmínek, tj. byl-li objekt, na jehož adrese je 
občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních 

předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení. 
   Z písemného vyjádření Stavebního úřadu Magistrátu města Liberec 
čj. SURR/7130/217499/14-Ka ze dne 21.11.2014 bylo zjištěno, že dne 18.11.2014 podala 

spol. AKTIVNÍ stavby, s.r.o., IČO 25023543, žádost o potvrzení o odstranění stavby č.p. 64 
v Liberci XV - Starý Harcov, ul. Na Skřivanech na pozemku st.p. 469/1 v katastrálním území 

Starý Harcov. Souhlas s odstraněním byl udělen mlčky. 
Na základě žádosti navrhovatele a obhlídky na místě Magistrát města Liberec, odbor stavební 
úřad, ruší číslo popisné 64 v Liberci XV - Starý Harcov a vydává potvrzení o odstranění 

stavby. 
      
 
            Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu pana(-í) Jana Látky, 
nar.   1969, na adrese Liberec, Liberec XV - Starý Harcov, Na Skřivanech 64. 

 
            Ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: „Je-li údaj o místě trvalého pobytu 

úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu 

byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.“ 

 

            Dle ust. § 12 odst. 3 zák. o evidenci obyvatel se výše uvedené zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uvede v informačním systému.  

 
Zároveň správní orgán  účastníky řízení pana(-í) Jana Látku upozorňuje, že platnost 

jeho  občanských průkazů podle ust. § 11 odst. 1 písm. d) zák. č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských 
průkazech) končí nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) 

bod 9. zák. o občanských průkazech je účastník řízení pan Jan Látka povinnen požádat o 



     

     

Telefon 
485 243 111 

Fax 
485 243 113 

IČ 
00262978 

Elektronická podatelna 
posta@magistrat.liberec.cz 

E-mail 
info@magistrat.liberec.cz 

Datová schránka Statutárního města Liberec 

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u 

 

vydání  nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy rozhodnutí  o 

zrušení údaje  o jeho místě  trvalého pobytu nabylo právní  moci. 
V případě porušení této povinnosti se jmenovaný vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek 

podle § 16a odst. 1 písm. c) zák. o občanských průkazech, za což mu může být jako sankce 
uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.   

 

 

Poučení: 
 
           Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému úřadu Libereckého kraje, správnímu odboru, podáním učiněným prostřednictvím 
Magistrátu města Liberec. 

 
  
 

Účastníci řízení: 
pan Jan Látka  

 

 

 

 

 

 

M g r .  J i t k a  Š t í c h o v á  

vedoucí odboru správního a živnostenského 

 


